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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ “PREMIUM” ЗА АВТОМОБИЛИ RAM/DODGE 

 

I. Предмет на гаранцията 

 
1. Основни положения 

Auto Export Corporation (наричан по-долу "AEC"), 24 Commerce Place, St. Catharines, 
Онтарио, Канада, L2S 0B3) дава на купувача / притежателя на гаранция (дилър) при 
другите условия, определени в раздел IV, гаранция за функционалността на устройствата, 
посочени в раздел II, точка 1 за срока, определен в гаранционното споразумение.  

Дилърът възлага своите права при тези гаранционни условия на купувача на 
превозното средство, посочени в гаранционното споразумение. Купувачът на превозното 
средство приема това възлагане.  

Обезщетението ще бъде предоставено в съответствие с гаранцията, ако една от 
гаранционните части загуби функционалността си в рамките на договорения гаранционен 
срок, а не в резултат на повреда на необезпечени части, така че да се наложи ремонт. 

 Гаранцията важи в рамките на страната, за временни пътувания, като почивки и 
командировки, а също и в цяла Европа. Временното пътуване не включва, когато 
превозното средство е предимно в чужбина, за период повече от шест седмици. 
Гаранцията не покрива никакви претенции за отмяна на договора за покупка или 
намаление (намаление на покупната цена).  

Ако ремонтът е неуспешен два пъти, купувачът / притежателят на гаранция може 
да поиска друг специализиран сервиз, който да извърши ремонта. Тази гаранция не 
изключва евентуални претенции на купувача по законоустановената гаранция.  

Друго условие за гаранционни претенции е спазването на изискванията на 
раздел IV. 

 
2. Обработване на гаранционните претенции 

CAR-GARANTIE GMBH (наричана по-долу "CG"), Gdndlinger Strasse 12, D-79111 
Freiburg, е упълномощен от продавача / поръчителя (AEC) да обработва цялата гаранция с 
купувача / притежателя на гаранцията от нейно име и за нейна сметка. Известията за 
изменения (като промяна на титуляра) и исканията, предмет на гаранция, се докладват на 
CG. 

II. Обхват на гаранцията 
 

1. Основни положения 
Гаранцията обхваща всички фабрично инсталирани механични, електрически, 

електронни, хидравлични и пневматични части на превозното средство, описани в 
гаранционното споразумение, освен ако не са изключени от следващите раздели II и III 

 
2. Непокрити разходи 
Разходи за части и труд няма да бъдат възстановявани при следните случаи: 
• допълнително оборудване, което не е монтирано в завода 
• филтър дехидратор за климатик, повторно пълнене и пълнене, както и 

модифициране на климатичните системи 
• примеси/замърсявания в горивната система 
• обезшумяване 
• части на рамата и шасито, подравняване и настройка на частите на шасито 
• прозорци и огледала на автомобила (те обаче са покрити за повреда на 

нагревателни елементи, антени и функция за автоматично затъмняване) 
• допълнителни устройства, инсталации и модификации 
• течове на вода или течове, както и уплътнения по шасито 
• корозия, окисляване и увреждане на боята 
• изпускателна система (все пак, изпускателният колектор, каталитичният 

конвертор и филтъра за твърди частици са покрити) 
• съединител и спирачни накладки (обаче двойният съединител на трансмисията с 

двоен съединител е покрит), спирачни дискове и барабани, амортисьори, крушки, свещи 
• кръгли плоски батерии (тип копче), батерии, хибридни батерии, батерии за 

електрическо задвижване, акумулаторни батерии и електрически кондензатори от всички 
видове 

• маркучи, пера на чистачките и всички задвижващи ремъци (обаче зъбчатите / 
ангренажни ремъци на блока за управление на двигателя) 

• части, които се подменят редовно по време на обслужванията 
• гуми, джанти и тасове на колелата, балансиране на колелата, гайки на колелата, 

болтове на колелата и заключване на джантите 
• телефонна система, ако не е монтирана като стандартна 
• преносими носители (CD, DVD, Blu-ray диск, твърди дискове, флаш памет) 
• ключове за автомобила и дистанционни управления, спирачни светлини, 

високоговорители, задни светлини и фарове 
Запалителните свещи, маркучите и необходимите, определени дребни елементи 

ще бъдат възстановени, при условие че те трябва да бъдат заменени във връзка с 
възстановяването на обезщетение по гаранционен ремонт 

 
3. Какво не покрива гаранцията 

Гаранцията не покрива: 
• части, които не са одобрени от производителя 
• експлоатационни и помощни материали като горива, масла, хладилни агенти и 

антифриз, охлаждаща течност, масло за компресор на климатика, хидравлични течности, 
грес, почистващи препарати, всички филтри и филтърни касети и малки части 

  
 

III.  Изключения 

 
1. Не се прилага гаранция без оглед на причините за повреди: 
• случайно, като например събитие, в резултат от внезапно външно механично 

въздействие 
• чрез неправилни, зловредни или злонамерени действия, присвояване, по-

специално кражба, неразрешена употреба, грабеж и присвояване, повреди причинени 
пряко от животни, буря, градушка, измръзване, корозия, удар от мълния, земетресение или 
наводнение, както и чрез изгаряне , пожар или експлозия 

• от военни събития от всякакъв вид, гражданска война, граждански вълнения, 
стачки, блокиране, тероризъм, вандализъм, конфискация или други суверенни намеси или 
чрез ядрена енергия 

• произтичаща от участие в шофьорски събития със състезателен характер или от 
свързаните с тях практически занимания 

• чрез промяна на оригиналния дизайн на моторното превозно средство (като 
всякакви подобрения, VMAX окачване, монтиране на газова уредба и т.н.) или чрез 
инсталиране на части от трети страни или аксесоари, които не са одобрени от 
производителя 

• чрез използването на част, която очевидно се нуждае от ремонт, освен ако 
повредата може да бъде доказана, че няма връзка с необходимостта от ремонт или когато 
към момента на повредата частта е била поне временно отремонтирана от обучен 
специалист 

• когато купувачът / притежателят на гаранция е използвал временно моторното 
превозно средство за търговски превоз на пътници или ако моторното превозно средство е 
било отдадено под наем с търговска цел на различни групи лица 
 
 

ANNEX No 1 

WARRANTY “PREMIUM TERMS AND CONDITIONS FOR RAM/DODGE 
 

I. Subject matter 
 

1. General Provisions 

The seller/guarantor Auto Export Corporation (hereinafter referred to as “AEC”), 24 
Commerce Place, St. Catharines, Ontario, Canada, L2S 0B3) gives the buyer/guarantee holder 
(dealer), under the other conditions set forth in section IV, a guarantee of the functionality of the 
assemblies specified in section II (1) for the term set in the guarantee agreement.  

The dealer assigns their rights under these guarantee conditions to the vehicle buyer 
named in the guarantee agreement. The vehicle buyer accepts this assignment.  

Compensation will be provided according to the guarantee if one of the guaranteed parts 
loses its functionality within the agreed guarantee term, and not as a result of a fault in non-
guaranteed parts, so that a repair becomes necessary.  

The guarantee applies within the country, to temporary trips such as holiday and 
business trips, and also throughout Europe. A temporary trip does not include when the vehicle is 
predominantly abroad for a period of more than six weeks. The guarantee does not justify any 
claims for revoking the purchase contract or reduction (reduction of the purchase price).  

If the repair is unsuccessful twice, the buyer/guarantee holder may request that another 
specialist garage be commissioned to carry out the repair. This guarantee does not exclude any 
eventual claims of the buyer under the statutory guarantee.  

Another condition for guarantee claims is compliance with the requirements of 
section IV 

 
 
2. Processing of the warranty claims 
CAR-GARANTIE GMBH (hereinafter referred to as “CG”), Gündlinger Strasse 12, D-

79111 Freiburg, is authorized by the seller/guarantor (AEC) to process the entire guarantee with 
the buyer/guarantee holder on its behalf and for its account. Notices of amendments (such as a 

change of holder) and claims subject to guarantee shall be reported to CG. 
 
 

II. Scope of the guarantee 
 

1. General Provisions 

The guarantee covers all factory-installed mechanical, electrical, electronic, hydraulic and 
pneumatic parts of the vehicle described in the guarantee agreement, unless they are excluded 
by the following paragraphs II and III. 

 
2. Uncovered costs 
Material and labour costs will not be compensated for: 
· additional equipment that is unavailable ex works 
· air conditioning dryer cartridge, refilling and filling, as well as the conversion of air 

conditioning systems 
· impurities in the fuel system 
· elimination of noise 
· frame and body parts, alignment and adjustment of body parts 
· vehicle windows and mirrors (however, these are covered for damage to heating 

elements, antennas and automatic dimming function) 
· attachments, installations and conversions 
· water leaks or leakages as well as seals on the body 
· corrosion, oxidation and paint damage 
· exhaust system (however, the exhaust manifold, catalytic converter and diesel 

particulate filter are covered) 
· clutch and brake linings (however, the dual clutch of the dual-clutch transmission is 

covered), brake discs and drums, shock absorbers, bulbs, spark plugs 
· button batteries, batteries, hybrid batteries, electric drive batteries, rechargeable 

batteries, and electric capacitors of all types 
· hoses, wiper blades and all drive belts (however, the toothed/timing belts of the engine 

control unit) 
· parts that are replaced regularly during maintenance 
· tyres, rims and wheel covers, wheel balancing, wheel nuts, wheel bolts and rim locks 
· telephone system, if not fitted as standard 
· portable media (CD, DVD, Blu-ray disc, hard disk drives, flash memory) 
· car keys and remote controls, brake lights, speakers, taillights and headlights 
Spark plugs, hoses and required, specified small items will be reimbursed, provided that 

they have to be replaced in connection with the repair of compensable damage. 
 
 
 
 
3. What is not covered by the Warranty 
The guarantee does not cover: 
· parts not approved by the manufacturer; 
· operating and auxiliary materials such as fuels, oils, refrigerants and antifreeze, coolant, 

air conditioning compressor oil, hydraulic fluids, grease, cleaning agents, all filters and filter 
cartridges and small parts. 

 
 
 

III. Exclusions 
 
1. No guarantee applies without consideration of contributing causes of 

damage: 
• by accident, such as an event directly resulting from a sudden external mechanical 

force 
• through improper, mischievous or malicious actions, misappropriation, in particular 

theft, unauthorized use, robbery and embezzlement, damage that is directly cause by animals, 
storm, hail, frost, corrosion, lightning strike, earthquake or water ingress, as well as by scorching, 
fire or explosion 

• by war events of any kind, civil war, civil unrest, strike, lockout, terrorism, vandalism, 
seizure or other sovereign interventions, or by nuclear energy 

• arising from participation in driving events with racing character or from associated 
practice rides 

• by altering the original design of the motor vehicle (such as tuning, VMAX suspension, 
gas conversion, etc.) or by installing third-party or accessory parts that are not approved by the 
manufacturer 

• by the use of a part that is recognisably in need of repair, unless the damage can be 
shown to be unrelated to the need for repair, or when at the time of the damage the part had 
been at least provisionally repaired by a trained professional 

• when the buyer/guarantee holder has at least temporarily used the motor vehicle for 
commercial passenger transport or if the motor vehicle has been leased commercially to a 
changing group of persons 
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• причинени от използването на неподходящи експлоатационни материали или от 
липсата на експлоатационни материали (смазочни материали, масла, охладителна 
течност и др.) 

• за които е необходимо да се намеси трета страна, която е отстранена като израз 
на добра воля на производителя или които са причинени от производствен дефект или 
дефект в материала, който се среща в голям брой от типа превозно средство (сериен 
дефект) и за които по принцип се вземат под внимание от обхвата на производителя 
според вида и честотата 

 
 

IV. Условия за гаранционни претенции  
 
Условието за всякакви претенции за гаранция е купувачът / притежателят на 

гаранция, 
1. преди събитието за рекламация: 
• е извършил и документирал обслужванията, инспекциите и проверките на 

превозното средство, които са предписани или препоръчани от производителя при дилъра 
или в сервиз за моторни превозни средства, съгласно инструкциите на производителя. 
Отклонението от предписанията за пробег или време на производителя до 3000 км или три 
месеца е без последствия, докато превишаването на една от посочените спецификации 
вече изключва претенцията за гаранция.  

Искът за гаранция противоречи само на едно от гореспоменатите изисквания, ако в 
следствие на това е възникнала повреда. Едновременната причинно-следствена връзка е 
достатъчна. Подозира се едновременната причинно-следствена връзка.  

Купувачът / притежателят на гаранция е свободен да докаже липсата на причинно-
следствена връзка 

• не успее да посочи интервенции или други влияния върху километража, веднага 
показва дефект или необходимостта от незабавна подмяна на километража, който показва 
пробега 

• следва инструкциите за експлоатация на автомобила на производителя 
 

2. след събитието за рекламация: 
•  незабавно уведомява продавача / поръчителя (AEC) или CG в съответните им 

регистрирани офиси съответните повреди под гаранция след възникването на същите, но 
преди ремонта, по телефона или по имейл 

• ако ремонтът е извършен от дилъра. След консултация с CG, ремонтът може да 
се извърши и в друг квалифициран сервиз на автомобила 

• представя доказателства на CG за всяко обслужване или ремонт, извършени от 
началото на гаранцията, с фактури от дилъра или от сервиз, като предостави копия на 
документите 

• позволява на оторизиран представител на продавача / поръчителя (AEC) и / или 
на CG да извърши проверка на повредените части по всяко време и при поискване 
предоставя информацията, необходима за установяване на повредите 

• минимизира повредите възможно най-много, като следва инструкциите на CG; ако 
обстоятелствата позволяват, той трябва да получи такива инструкции преди началото на 
ремонта 

 

V.  Възстановяване на разходи 
 

1. Разходите за труд, свързани с гаранциите, ще бъдат възстановени изцяло на 
купувача / притежателя на гаранцията в съответствие със стандартизираното нормовреме 
на производителя. Разходите за резервни части и материали, свързани с гаранцията, се 
плащат най-много според необвързващите препоръчителни цени на производителя. 

2. Ако разходите за ремонт надвишават стойността за смяната на цял 
компонент, която обикновено е инсталирана в случай на такива повреди, стойността за 
изплащане на обезщетение се ограничава до стойността на този заместващ компонент, 
включително разходите за демонтаж и монтаж, като се прилага параграф I. 

3. Максималният размер на обезщетението, предмет на гаранция, е ограничен 
до стойността на повреденото превозно средство във времето в момента на възникване на 
гаранционния иск за рекламация. 

4. Не се плаща обезщетение за: 
• разходите за тестване, измерване и регулиране (в съответствие със 

стандартизираното нормовреме на производителя), доколкото не са направени във връзка 
с повреди, изискващи обезщетение и поддръжка, проверка, почистване или проверки, 
предписани или препоръчани от производителя 

• замяната на преки или косвени последващи щети, като разходи за транспорт и 
изхвърляне, такси за паркиране и обезщетение за загубена полза; параграф V. остава 
незасегнат 

5. Разходи за мобилност 
Ако бъдат договорени отделно в гаранционното споразумение, разходите за 

извършване на мобилност (т.е. теглене на автомобила, пътуване с влак, кола под наем, 
настаняване и телефонни разходи) ще бъдат възстановени. 

 
 

VI. Уреждане на претенции 
 

1. CG поема отговорност от името на продавача / поръчителя (AEC) за 
обработване на всички искове с купувача / притежателя на гаранцията. В CG трябва да се 
представи фактура за ремонт, съдържаща ясно и подробно описание на извършената 
работа, цените на резервните части и разходите за труд със стандартизирани 
нормовремена 

2. Във всички случаи гаранцията се уведомява на CG по телефона преди 
ремонта, за да може CG да разреши ремонта. Налична е телефонна услуга за това: 

 
От понеделник до петък от 8:00 до 17:00 часа на +49 761 4548-966,           

warranty-en@aeceurope.com 

VII. Прехвърляне на гаранционни искове и давност 
 

1. В случай, че автомобилът с гаранцията се продаде, гаранционните претенции 
преминават към новия притежател със собствеността на автомобила. Всяка промяна в 
собствеността трябва да се докладва писмено на AEC или CG не по-късно от 14 дни след 
промяната на притежателя 

2. Вземанията по гаранцията изтичат шест месеца след събитието за 
рекламация, най-късно шест месеца след края на гаранционния срок 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• caused by the use of unsuitable operating materials or by a lack of operational 
materials (lubricants, oils, cooling water, etc.) 

• for which a third party is required to intervene, which is rectified as an expression of the 
manufacturer's goodwill, or which are caused by a manufacturing or material defect that occurs in 
large numbers of the vehicle type (serial defect) and for which in principle manufacturer's scope 
comes into consideration according to type and frequency 

 
 
 
 

IV. Condition for guarantee claims 
 
The condition for any guarantee claims is that the buyer/guarantee holder, 

 
1. before the claim event: 
• has carried out and documented the maintenance, inspection and care on the vehicle 

that is prescribed or recommended by the manufacturer at the dealer or in a motor vehicle 
master workshop according to manufacturer's instructions. Exceeding the manufacturer's 
kilometre specification of up to 3,000 km or the manufacturer's timeframe of up to three months is 
harmless, whereas the exceeding of one of the specified specifications already precludes a 
guarantee claim.  

A guarantee claim is only contrary to one of the aforementioned requirements if it is 
responsible for the occurrence of the damage. Concurrent causality is sufficient. Concurrent 
causality is suspected.  

The buyer/guarantee holder is at liberty to prove the lack of causation. 
 
• fails to indicate interventions or other influences on the odometer, immediately indicates 

a defect or the need for immediate replacement of the odometer indicating the mileage 

 
• follows the vehicle operating instructions of the manufacturer. 
 
2. after the claim event: 
• immediately notifies the seller/guarantor (AEC) or the CG at their relevant registered 

offices the relevant damage under guarantee after the occurrence of the same but before the 
repair, by  hone or by email; 

• has the repair done by the dealer. After consultation with CG, the repair can also be 
carried out at another qualified vehicle garage 

• demonstrates CG any maintenance or care performed since the beginning of the 
guarantee with invoices from the dealer or the executing workshop by submitting copies of the 
documents 

• allows an authorized agent of the seller/guarantor (AEC) and/or of CG to carry out an 
inspection of the damaged parts at any time and, upon request, provides the information 
necessary to  establish the damage 

• reduces the damage as much as possible while following the instructions of CG; if 
circumstances permit, he shall obtain such instructions before the repair begins 

 
 

V. Reimbursement of costs  
 
1. Guarantee-related labour costs will be fully reimbursed to the buyer/guarantee 

holder according to the manufacturer's standard working hours. Guarantee-related material costs 
are paid at most according to the non-binding price recommendations of the manufacturer  

2. If the repair costs exceed the value of an exchange unit that is customarily installed 
in the case of such damage, the obligation to pay compensation shall be limited to the cost of this 
replacement unit, including removal and installation costs, applying paragraph I. 

3. The maximum amount of compensation subject to guarantee is limited to the time 
value of the damaged vehicle at the time the guarantee claim occurs per claim 

4. No compensation is paid for: 
• the costs for testing, measuring and adjustments (according to the manufacturer's 

working time standard), insofar as they are not incurred in connection with damage requiring 
compensation and maintenance, inspection, cleaning or care work prescribed or recommended 
by the manufacturer 

• the replacement of direct or indirect consequential damages, such as shipping and 
disposal costs, parking fees and compensation for lost use; paragraph 5 shall remain unaffected 
hereby 

5. Expenditures for mobility 
If agreed separately in the guarantee agreement, the expenditures for achieving mobility 

(i.e. towing, rail travel, rental car, accommodation and telephone costs) will be reimbursed 
 
 
 
 
 

VI. Claims settlement 
 
1. CG assumes responsibility on behalf of the seller/guarantor (AEC) for processing all 

claims with the buyer/guarantee holder. A repair invoice must be submitted to CG containing a 
clear and detailed description of the work performed, the spare parts prices and the labour costs 
with standard working hours. 

2. In every case, the guarantee shall be notified to CG by phone prior to the repair so 
that CG can authorise the repair. A telephone service is available for this: 

 
Monday to Friday from 8:00 am to 5:00 pm at +49 761 4548-966,                         

warranty-en@aeceurope.com 
 
 
 

VII. Assignment of claims and statute of limitations 
 
1. In the event the vehicle with the guarantee is sold, the guarantee claims pass to the 

new holder with the ownership of the vehicle. Any change in ownership must be reported to AEC 
or CG in writing no later than 14 days after the change in the holder 

2. Claims under the guarantee lapse six months after the claim event, at the latest six 
months after the end of the guarantee term. 
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